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JAarverslag
JAarverslag 2013

onder auspiciën van het bestuur van de Nederlandse provincie van de Orde van O.L.V. van de Berg Karmel

“Wij zijn niet geroepen grootse opvallende dingen te doen,
maar het is onze plicht de gewone dingen op grootse wijze te doen.”
pater Titus Brandsma o.carm. (Oegeklooster 1881 – Dachau 1942)
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Voorwoord
‘Gaande vormt zich een pad’, de titel van dit jaarverslag, is ook de titel van de brochure
Bezinningsmomenten 2013-2014’ van Stichting Karmelkring Elia Dordrecht. De stichting
wil u met dit jaarverslag informeren over haar activiteiten in de Drechtsteden en legt
hiermee tevens verantwoording af aan het bestuur Nederlandse provincie van de Orde
van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel onder wiens beschermend toezicht de
stichting functioneert. Velen in de Drechtsteden vonden intussen de weg naar de
bijeenkomsten en vieringen van de stichting. De bezinningsmomenten van de stichting
bestaan op dit moment uit:
Centrum voor Spiritualiteit, Elia-vieringen en Leerhuis.
Aad van Vliet - voorzitter

Over Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
Op het Eiland van Dordrecht was in de laatste decennia binnen de katholieke
gemeenschap regelmatig beroering. Drie kerklocaties werden gesloten en parochies
samengevoegd totdat in 2012 de grote H. Theresia van Ávila-parochie ontstond als
uiteindelijk resultaat van een fusie van 8 kerklocaties in de Drechtsteden.
Vanaf 1990 tot 2012 is in Dordrecht de pastorale zorg toevertrouwd geweest aan de
Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel; de karmelieten. Al vanaf het begin
legden de karmelieten de nadruk op de participatie van de parochianen. De toenmalige
parochies in Dordrecht-Zuid zijn daardoor sterk geïnspireerd door de karmelspiritualiteit.
Toen bekend werd dat de karmelieten op termijn de verantwoording van het pastoraat
terug zouden overdragen aan het Bisdom Rotterdam, groeide bij enkele parochianen in
Dordrecht-Zuid de idee op de een of andere manier de karmelspiritualiteit in Dordrecht
voor de toekomst voort te zetten.
Vier parochianen kwamen op 24 maart 2010 bijeen om hun
zorgen te delen over de snel om zich heen grijpende
veranderingen en om zich af te vragen hoe zij hun karmelinspiratie nog konden blijven vinden binnen de nieuwe kerkelijke
situatie. Zij voelden zich als Elia. Ook hij vocht voor de zaak van
God, zag het op een bepaald moment niet meer zitten, maar
hoorde de stem van Eeuwige in de diepte van de stilte. Hij
stond toen op en vervolgde zijn weg om te vechten voor de
maatschappij van de Eeuwige. Vanaf april 2010 sloten in Dordrecht nog enkelen zich
aan bij de pioniers van 24 maart. Gezamenlijk kwamen zij een aantal avonden bijeen
onder de naam ‘Elia-groep’.
Karmelkring Elia Dordrecht
Het Centrum voor Spiritualiteit met haar bezinningsaanbod, jaren terug door de
karmelieten binnen hun pastorale zorg voor de Titus Brandsma-parochie begonnen,
dreigde door het voorgenomen vertrek van de laatste karmelieten verloren te gaan.
Enkele karmelbetrokkenen binnen de Dordtse kerklocatie ‘De Verrezen Christus’ hadden
inmiddels al enig werk daarvoor van de karmelieten overgenomen. Zij voegden zich in
2011 bij de ‘Elia-groep’. Op de avond van 16 november 2011 werd een groepsbijeenkomst gehouden in de Gedachteniskapel Titus Brandsma in Dordrecht. Dit naar
aanleiding van de Karmel-West-bijeenkomst op 15 oktober van dat jaar, waaraan 15
Dordtenaren deelnamen. Die avond ontstond in de Drechtsteden vanuit die kleine
Dordtse Elia-groep een kring van geestverwanten; ‘Karmelkring Elia Dordrecht’ kwam
aan het licht. De kring nam zich voor om het voornoemde Centrum voor Spiritualiteit
voort te zetten. Met een terugblik naar de vroegere zaterdagse karmelvieringen, bloeide
ook het voornemen op om een nieuwe vorm van ‘vieren’ terug in te voeren.
Op eigen benen
Vrij snel na het ontstaan van de karmelkring werd de behoefte gevoeld aan een stevig
fundament. Dit om de zelfstandigheid te waarborgen, de band met Karmel Nederland
te gronden en de financiën te veiligen. Gedacht werd toen aan het vormen van een
stichting. Dit ging niet zomaar van de ene dag op de ander. Er werden gesprekken
gevoerd met de Prior-provinciaal en de Procurator van de Nederlandse Karmelorde.
Maand na maand groeide de inhoud van de stichtingsstatuten. Uiteindelijk, op 17 mei
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2013 werd in het karmelklooster Almelo de stichtingsakte gepasseerd en staat ‘Stichting
Karmelkring Elia Dordrecht’ op eigen benen. Op 15 juli 2013 volgde de inschrijving in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en op 19 juli 2013 kon zij beschikken
over een eigen bankrekening. De stichting wil geen nieuw kerkelijk instituut zijn, maar
wel een veilige plaats voor allen die een karmel-geïnspireerde plek behoeven. Daartoe
is wel enige organisatie en structuur nodig.
Bezinningsmomenten
Ondertussen moesten de bezinningsmomenten van het Centrum
voor Spiritualiteit doorgaan. Dank zij een grote krachtsinspanning
kwam onder de titel ‘Het is al begonnen’ op 10 juli 2012 de
brochure met het nieuwe aanbod 2012-2013 gereed, waardoor dit
na de vakantieperiode gepresenteerd kon worden. Opmaak,
drukwerk en het brocheerwerk is door de bestuursleden zelf
verzorgd. De eerste uitgave zonder directe medewerking van
Dordtse karmelieten. Op voorstel van de andere karmelkringen in
de Randstad betrof het een gezamenlijke uitgave, wat ten koste
ging van het noodzakelijke overzicht. In 2012 werd driemaal een incidentele viering
gehouden en zijn 12 bezinningsavonden georganiseerd.

Doelstelling
Missie
Stichting Karmelkring Elia Dordrecht heeft tot doel de spiritualiteit van de Karmelorde
op eigentijdse wijze vorm te geven in leven en vieren.
Strategische doelen
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door zich de spiritualiteit van de
Karmel eigen te maken op een wijze die bij ieder persoonlijk past. Zij zoekt naar
bezieling en zingeving in vormen die geëigend zijn voor de karmel.
Kerndoelen
De stichting wil mogelijkheid bieden aan hen die tijd en ruimte zoeken om tot stilte te
komen. Ruimte waar de mens mag zijn wie hij is en zichzelf oprecht mag aanvaarden.
Een plaats om zich in zijn kwetsbaarheid te laten raken.
De stichting wil dit ondersteunen en de karmelspiritualiteit doorgeven door middel van
een programma- en bezinningsaanbod vanuit het Centrum voor Spiritualiteit in
Dordrecht. Zij wil daartoe regelmatig samenkomen en vieren naar karmelitaans model
in haar ‘Elia-vieringen’. De stichting biedt ruimte tot persoonlijke vorming door middel
van haar ‘Leerhuis’.
Overleg Karmel Nederland
Tweemaal per jaar wordt een overleg gehouden met het bestuur van de Nederlandse
provincie van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel om verantwoording af
te leggen, mogelijke aanpassingen en uitbreidingen van de stichtingsactiviteiten te
overwegen en over vormen van samenwerking met Karmel Nederland en Karmelkringen
van gedachten te wisselen.

Verslag van het bestuur
Samenstelling en vergaderingen van het stichtingsbestuur
Op voordracht van de stichting benoemde Ben Wolbers, Prior-provinciaal van de
Nederlandse provincie van Karmelieten, op 13 juni 2013 het eerste bestuur, bestaande
uit: Aad van Vliet, voorzitter; Paul Seesink, secretaris en penningmeester en de leden
Henriëtte van der Hijden; Wilhelmien Lemmens; Corine Mulder-Paes en Doke VemerSmit.
Enkele maanden later werd door het stichtingsbestuur pater Tjeu Timmermans o.carm.
als adviseur vanuit Karmel Nederland aangetrokken.
In 2013 kwam het bestuur in die samenstelling 12 maal bijeen. Daarnaast werd op
verzoek van het bestuur van de H. Theresia van Ávila-parochie op 10 mei nog een
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externe vergadering gehouden met pastoor Tjeerd Visser en penningmeester Leon
Pennings van deze parochie, als aansluiting op een eerdere kennismaking op 17 januari
van de pastoor met het stichtingsbestuur.
Op 20 augustus vond het eerste halfjaarlijkse overleg plaats tussen het stichtingsbestuur en Prior-provinciaal Ben Wolbers o.carm. en procurator Hans Oude Alink van
Karmel Nederland.
Centrum voor Spiritualiteit
In het kader van Centrum voor Spiritualiteit zijn in het
kalenderjaar 2013 19 bezinningsavonden gehouden, met een
gemiddeld aantal van 15 deelnemers. Het bezoekersaantal
wisselde sterk, afhankelijk van het gebezigde thema. De
bijeenkomsten rond Literatuur- en levensvragen kenmerken
zich door een groepje van 6 tot 7 personen. Ditzelfde geldt
ook voor ‘Speling lezen’. Overige bijeenkomsten in dit kader
trokken, afhankelijk van het thema, doorgaans 25 tot 35
belangstellenden.
Eliavieringen
Dit jaar werd besloten om voortaan eenmaal per maand, op de
derde woensdag, een Elia-viering te houden in karmelitaanse
geest als een vervolg van de vroegere zaterdagse karmelvieringen in de Dordtse kerk van De Verrezen Christus.
Sommige belangstellenden zien deze ook als een alternatief
van de in 2012 beëindigde Bijzonderdag-vieringen van geloofsgemeenschap Emmanuel
van de H. Theresia van Ávila-parochie in Dordrecht. De eerste Elia-viering vond plaats
op 20 februari 2013 in de Gedachteniskapel Titus Brandsma met 21 belangstellenden.
Totaal dit jaar zijn er 11 Elia-vieringen gehouden met een gemiddeld aantal van 25
bezoekers. De liturgieën worden wisselend door twee of drie personen voorbereid en
begeleid. Elke viering heeft haar eigen liturgieboekje en wordt sinds de laatste
maanden ook muzikaal en af en toe ook met video ondersteund.
Leerhuis
Begonnen op 09 oktober 2013, is dit een maandelijkse bijeenkomst van tot nu toe 7 á 10 karmelbewogen mensen. Tijdens
ontmoetingsdagen van Karmel-West werd van gedachten
gewisseld over wat voor ieder ‘Karmel’ betekent in het leven van alle dag. Vanuit
Karmel-West werd een vierjarig vormingsplan opgezet, dat tegemoet wilde komen aan
de wensen en verwachtingen van de deelnemers. Het eerste jaar staat de Karmelregel
centraal. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht wilde graag gehoor geven aan dit
vormingsplan en heeft nagedacht hoe dat het beste zou kunnen op de eigen locatie in
Dordrecht. Daartoe is het ‘Leerhuis’ opgezet. Hierbinnen kunnen deelnemers zich dit
eerste jaar de Regel van de Karmel eigen maken. Daar kunnen zij luisteren naar elkaar,
elkander bevragen en in wederkerigheid gehoor geven. De Regel van de Karmel is de
bron. De Regelvieringen van de Karmel en de modules uit het cursusboek van ‘De
Karmelregel’ van Rudolf van Dijk en Gerry van der Loop zijn leidend in de zelfstudie.
Deze worden ondersteund en gevoed door het boek ‘De mystieke ruimte van de Karmel’
van Kees Waaijman. Afgesproken werd om elkaar eenmaal per maand te ontmoeten
om uit te wisselen hoe de zelfstudie gegaan is, wat er leeft bij de deelnemers, of zij vat
krijgen op de tekst en wat het met hen doet. De deelnemers ontvingen bij aanvang een
uitgebreid studieschema.
Brochure bezinningsmomenten 2013-2014
Voor het seizoen 2013-2014 werd al in januari een aanvang gemaakt met het
samenstellen van het programma. De idee om weer een brochure aan te bieden met
een programma van álle karmelkringen in de Randstad werd verlaten. In de praktijk
bleek dat niemand voor een twee uur durende bijeenkomst binnen de Randstad
tweemaal 60 á 90 km ging reizen. Deze tweede brochure bevatte dan ook alleen het
eigen programma en wel in chronologische volgorde. De brochure ‘Gaande vormt zich
een pad’ is in een oplage van 500 stuks in eigen beheer uitgegeven. Het boekje kon,
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dank zij een voordelige aanbieding van een drukkerij in
Boxmeer, geheel in kleur worden uitgevoerd. Uiteraard
is het programma ook digitaal verspreid naar een 300tal e-mailadressen.
Publiciteit en communicatie
De stichting streeft er naar om betrouwbare en actuele
informatie te verstrekken aan een ieder die direct of
zijdelingse belangstelling heeft voor de karmelspiritualiteit. Naast de hierboven genoemde papieren en
digitale versie van de brochure verzendt Karmelkring
Elia ongeveer om de vier weken haar digitale Kringbrief.
Daarin wordt, wat uitvoeriger dan in de brochure,
ingegaan op de te verwachten activiteiten op korte
termijn. Verder vermeldt de Kringbrief ook enig relevant
karmelnieuws. Regelmatig ontvangt het secretariaat
positieve reacties. De Kringbrief is in pdf-formaat ook terug te vinden op de
webpagina’s:
‘karmelcentra.nl/dordrecht’ en ‘katholiekdrechtsteden.nl’ In 2013 zijn 15 Kringbrieven
(08 t/m 22) verzonden.
Komende Elia-vieringen worden in principe altijd aangekondigd
op ‘www.dordrecht.net’. en de kring laat regelmatig haar gezicht
zien op Facebook.nl. Via dit sociale medium ontvangt zij zelfs
landgrensoverschrijdende reacties. De stichting tracht ook
regelmatig informatie te laten plaatsen in media van Derden
zoals daar zijn het magazine ‘Solo Dios’ van de H. Theresia van
Ávila-parochie, in ‘Kerk op Dordt’, het gemeenteblad van de
Dordtse PKN-kerken en de Nieuwsbrief van KBO ZHZ, afdeling
Dordrecht.
Als een ‘omzien naar elkaar’ ontvangen relaties van de stichting
bij een verjaardag, jubileum, rouwmoment of dergelijke, een
kringwenskaart. In 2013 zijn zo 22 kaarten verzonden.
Voor het frankeren van briefpost en kringwenskaarten gebruikt Karmelkring Elia sinds
begin oktober 2013 een persoonlijke postzegel.
Karmel-West
De stichting participeert in ‘Karmel-West’, een verzamelnaam van alle karmelgroeperingen in de Randstad. Onder die naam komen zij regelmatig in de Randstad bijeen.
Vanuit de stichting neemt een wisselend aantal mensen daaraan deel. Voor dergelijke
bijeenkomsten mocht al enkele malen Karmelkring Elia als gastkring optreden.
H. Theresia van Ávila-parochie
Een groot aantal karmelbelangstellenden, dat deelneemt aan de activiteiten van de
stichting, is of was parochiaan van deze Drechtstedelijke parochie. Haar pastoor heeft
op 17 januari verklaard dat de activiteiten van de kring belangrijk zijn voor zijn
parochianen, “om in spiritueel opzicht het perspectief wat te verdiepen. Het is van
belang voor de vitaliteit van de parochie. De geloofsgemeenschap is heel divers en dat
moet veel ruimte krijgen.”
Financiën
De stichting vergaart inkomsten door giften en vrijwillige bijdragen van deelnemers aan
de Elia-vieringen en de bezinningsbijeenkomsten in het kader van het Centrum voor
Spiritualiteit. Uit deze inkomsten worden onder meer administratie-, bankkosten,
drukkosten, consumpties en dergelijke betaald. Verder ontvangen de begeleiders van
bezinningsbijeenkomsten en de pianist voor de Elia-vieringen een vergoeding dan wel
een attentie en soms reiskosten. Door giften van de Karmelcommuniteit, ter
gelegenheid van jubilea en afscheid, constateerden wij een positief saldo op 31
december 2013.
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De financiële administratie werd gevoerd door de penningmeester van de stichting. De
jaarrekening van 2013 werd opgesteld door de administratie van de Nederlandse
provincie van Karmelieten en gecontroleerd en goedgekeurd door de procurator.
Controleverklaring
De Procuur van de Nederlandse Provincie van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de
Berg Karmel heeft op 2014-04-03 de boeken van de penningmeester van de Stichting
Karmelkring Elia Dordrecht gecontroleerd. Zij heeft daarbij geconstateerd dat er geen
opmerkingen over de financiële stukken zijn. De Procuur adviseerde het bestuur van de
Stichting Karmelkring Elia de jaarstukken goed te keuren en de penningmeester
decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van het jaar 2013. Het
stichtingsbestuur heeft op haar vergadering van 13 mei 2014 de penningmeester
decharge verleend.
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Nawoord en vooruitblik
Het jaar 2013 overziend mogen wij dankbaar constateren dat, nu Karmelkring Elia tot
stichting is gevormd en meer publiciteit krijgt, de belangstelling zich niet langer meer
beperkt tot bewoners van het Eiland van Dordrecht. Op de bezinningsmomenten mogen
wij ook belangstellenden verwelkomen uit het Drechtstedengebied en af en toe zelfs
ook van buiten deze regio. Onder meer uit Oud-Beijerland, Rotterdam en Vlaardingen.
Velen beschouwen de kring als een geestelijk thuis.
Het bestuur dankt voorbereiders, begeleiders en vrijwilligers die de bezinningsmomenten in het kader van Centrum voor Spiritualiteit, de Elia-vieringen en de bijeenkomsten van Leerhuis hebben mogelijk gemaakt.
Voor het nieuwe seizoen overweegt het bestuur om naast de continuering van het
bezinningsaanbod ook enig werk in de vorm van dienstbetoon (diaconie) te
ontwikkelen. Daarnaast werpt het jaar 2015, met het 5e eeuwfeest van de geboorte van
Teresa van Ávila, haar licht al vooruit. Genoeg te doen in 2014, maar het bestuur van
Stichting Karmelkring Elia Dordrecht ziet, mede dank zij hen die haar werk - het op
eigentijdse wijze vorm geven van de karmel-spiritualiteit in leven en vieren – fysiek en
financieel steunen, met vertrouwen tegemoet. De stichting blijft slechts het middel, de
mensen, onze naasten, het doel. Deze weg is heilig en goed; wij gaan hem!
namens het bestuur, paul seesink, secretaris

Datum
Dordrecht, 2014-05-13
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Colofon
Uitgever
Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
Nolensweg 8 - 3317 LE DORDRECHT
Postadres
Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
t.a.v. Paul Seesink, secretaris / penningmeester
Lariksstraat 22 – 3329 AK Dordrecht
Contact
078 616 02 83 – 06 22 73 21 67 - paul@seesinkweb.nl
Internet
www.karmelcentra.nl/dordrecht
Bankrekening
NL17 INGB 0008 9365 18
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
Kamer van Koophandel
De stichting is op 15 juli 2013 ingeschreven onder nummer 58373993
SBI-code 889991
Vormgeving en fotografie
Paul Seesink
Druk
Drukkerij RAD Dordrecht
Auteursrecht
Niets uit dit jaarverslag mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de
Stichting Karmelkring Elia Dordrecht.
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